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OBEC SLOVEBSKÉ PRAVNO 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 7 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESNTOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE 

ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

Obec Slovenské Pravno v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 

ods. 2, §12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 

103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/ 2004 Z. z. o miestnych dania a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

v y d á v a 

toto Všeobecné záväzné nariadenie obce 

 

Všeobecné ustanovenie 

§ 1 

Druhy miestnych daní 

 

Obec ukladá tieto miestne dane: 

1)  

a) Daň z nehnuteľnosti 

b) Daň za psa 

c) Daň za užívanie verejného priestranstva 

d) Daň za ubytovanie 

e) Daň za predajné automaty 

f) Daň za nevýherné hracie prístroje 

2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

§ 2 

Zdaňovacie obdobie 

 
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), e), f) je 

kalendárny rok 

 

 



§ 3 

Úvodné ustanovenie 

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č. 582/04 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

PRVÁ ČASŤ 

§4 

Daň z nehnuteľnosti 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa: 

a) Daň z pozemkov 

b) Daň zo stavieb 

c) Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome 

 

DAŇ Z POZEMKOV 

§5 

Základ dane 

 
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu ornú pôda, chmeľnice, vinice, 

ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej 
prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z .z. v znení neskorších predpisov 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske 
lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy 
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov m² a hodnoty 
pozemku zistenej na 1 m² podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku. 

3. Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, 
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením 
výmery  pozemkov m² a hodnoty pozemkov za 1 m² v uvedenej prílohe č. 2 
zákona č. 582/2004 Z. Z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera 
pozemkov v m² je nasledovná: 
 

a) Orná pôda 0,3206€/m² 
b) Trvalé trávne porasty 0,0736€/m² 
c) Záhrady, zastavané plochy, 1,3278€/m² 



Nádvoria, ostatné plochy 
d) Stavebný pozemok 13,278€/m² 

§6 

Sadzba dane 

 
1. Ročná sadzba dane z pozemkov sa v celej obci určuje takto: 

a. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávna porasty 
0,40% 

b. Záhrady 0,60% 
c. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60% 
d. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,60% 
e. Stavebné pozemky 0,60% 

 
 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 7 

Sadzba dane 

 

Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celej obci určuje takto: 

a. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu 0,06€/m² 

b. Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov n individuálnu 

rekreáciu 0,20€/m² 

c. Samostatne stojace garáže a stavby určené, alebo používané na tieto účely 

postavené mimo bytových domov 0,17€/m² 

d. Priemyselné stavby, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 

a stavby na poľnohospodársku výrobu 0,35€/m² 

e. Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

0,60€/m² 

f. Ostatné stavby neuvede²né v písmenkách a – e 0,60€/m² 

 

DAŇ Z BYTOV 

§ 8 

Sadzba dane 

 
Ročná sadzba dane z bytov sa v celej obci určuje takto: 

a. Byty  0,06€/m² 
b. Nebytové priestory 0,15€/m² 

 
 
 
 
 



§ 9 

Vyrubovanie dane 

 
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1,66 EUR nebude vyrubovať ani vyberať 
(§ 20 os. 3 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady). 

 

§ 10 

Platenie dane 

 
1 Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 
 

2 Správca dane určuje platenie vyrubenej dane v štyroch rovnakých splátkach: 

 prvá splátka dane je splatná do 31. mája kalendárneho roka, 

 druha splátka do 30. júna kalendárneho roka, 

 tretia splátka do 30. septembra kalendárneho roka, 

 štvrtá splátka do 30. novembra kalendárneho roka, za ktorý sa daň 
vyrubuje. 

3) Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu kalendárneho roka vydraží 
nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti, zaplatí pomernú časť 
ročnej dane za kalendárny rok začínajúci mesiacom nasledujúcom po dni, 
v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 

Daň za psa 

§11 

Základ dane 

Základom dane je počet psov. 

 

§ 12 

Sadzba dane 

 
1) Ročná sadzba dane sa psa staršieho ako 6 mesiacov je 5€ za jedného psa 

a kalendárny rok. 
 

2) Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastník, alebo 
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 
 

3) Daňová povinnosť vzniká prvom dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci , v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká 



prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie 
je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 

4) Daňovník je povinný písomne oznámiť daňovej povinnosti správcovi dane 
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za 
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
 

5) Oslobodenie 
a. Daň sa neplatí za psa , ktorého používa na sprevádzanie, alebo 

ochranu nevidomá osoba. 
b. Oslobodenie podľa ods. 1 musí držiteľ psa uplatniť a predložiť o tom 

doklad do 31. januára na bežný rok Obecnému úradu v Slovenskom 
Pravne. 

c. Oslobodenie, alebo zníženie dane vzniká, ak zanikne dôvod, pre 
ktorý sa povolilo zníženie dane za psa. 

 
6) Sankcie 

Nedovoliť bez dozoru voľný pohyb psov. Obec môže uložiť pokutu do 
výšky 50 €, kto poruší ustanovenie VZN. 

 
 

TRETIA ČASŤ 

Daň za ubytovanie 

 

§13 

Základ dane 

 
Základom dane je počet prenocovaní 

 

§ 14  

Sadzba dane 

 
Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v ubytovacom zariadení 0,33 EUR  
na osobu a deň.  
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktor)' odplatné prechodné  
ubytovanie poskytuje.  
 

§15 

Platenie dane 

 
Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  
rozhodnutia.  
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 



§ 16 

Predmet dane 

 
Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa toho nariadenia 
 

§17 

Základ dane 

 
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného  
verejného priestranstva v m2  
 

§18 

Sadzba dane 

 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj  
načatý m2 osobitne uživaného verejného priestranstva za každý začatý deň.  
 

a) 5,00 €/deň - na predajné účely a poskytovanie služieb  
b) 3,50 €/deň - za skládku paliva a iných druhov materiálu  
c) 40,00 €/deň - za umiestnenie zariadení cirkusov , lunaparkov a iných atrakcií 

 
Obecné zastupiteľstvo zakazuje parkovanie motorových vozidiel na verejných  
priestranstvách v celej obci a miestnych komunikáciach.  
 
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejne pristupné  
pozemky vo vlastníctve obce  
 

PIATA ČASŤ 

Daň za predajné automaty 

 

§ 19 

Základ dane 

 
Základom dane je počet predajných automatov  
 

§20 

Sadzba dane 

 
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:  

a)  100,- € za potraviny  
b)  150,-€ za ostatný tovar  

 
Daň za predajne automaty je za zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa  
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
 

ŠIESTA ČASŤ 

Daň za nevýherné hracie prístroje 



 
§ 21 

Základ dane 

 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  
 
 
 
 

§22 

Sadzba dane 

 
a)  215,- € za jeden nevýherný prístroj a jeden rok  

 
Daňovník / prevádzkovateľ nevýherných hracích automatov / je povinný písomne 
oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť 
dane na zostávajúce obdobie - mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
daňová povinnosť " V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie 
splatná bez vyrubenia do 30.januára tohto zdaňovacieho obdobia.  
 
 

SIEDMA ČASŤ 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

§ 23 

Predmet poplatku 

 
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 
odpady a stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.  
 

§24 

Poplatník 

 
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len " 
poplatok ) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné 
odpady, ktoré vznikajú na území obce.  
 
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je  
 a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 
ako vodná plocha (ďalej len" nehnuteľnosť"),  
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť  
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,  



c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na účel podnikania.  
 
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 
písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať 
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje 
množstvový' zber v príslušnej časti obce.  
 
4. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, 
plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba 
prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom 
rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo 
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, 
ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná 
oznámiť obci.  
 
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 
2. 
 

§ 25 

Určujúce obdobie 

 
Určujúcim obdobím, za ktoré sa poplatok vyberá, je kalendárny rok.  
 

§ 26 

Sadzba poplatku 

 
a) 0,0397 € za osobu a kalendárny deň / za rok 14,50 € / pre poplatníka podľa § 24 
ods. 2 písm. a), ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  
b) 0,0397 € za osobu a kalendárny deň / za rok 14,50 € / pre poplatníka podľa § 24 
ods. 2 písm. a), ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť a 
nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, chalupári  
c) 0,0397 € za osobu a kalendárny deň / za rok 14,50 € / pre poplatníka podľa § 24 
ods. 2 písm. b), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na iný účel, ako na podnikanie,  
d) 0,1068 € za osobu a kalendárny deň / za rok 39,00 € / pre poplatníka podľa § 24 
ods. 2 písm. c), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na účel podnikania,  
e) 0,0546 € za osobu a kalendárny deň / za rok 20,00 € / pre poplatníka podľa § 24 
ods.2 písm c ), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na účel podnikania a ktorý má zamestnancov v pracovno - právnom 
vzťahu.  
f) 0,0160 € za pohostinné miesto a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 24 odst. 2 
písm. e), ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce v pohostinných službách  
 



§ 27 

U určenie poplatku 

 
Obec určuje poplatok:  
1. pre poplatníka podľa § 24 ods. 2 písm. a) a b) ako súčin sadzby poplatku a počtu 
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v 
obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva 
alebo je oprávnený ju užívať,  
2. pre poplatníka podľa § 24 ods. 2 písm. c), d) a e) ako súčin sadzby poplatku, počtu 
kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych 
odpadov,  
3. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet  
a) priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú 
v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 24 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) VZN 
v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu, alebo ktoré sú II poplatníka v 
štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria štatutárny orgán" pričom tieto 
osoby 'vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je 
oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa 
započítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný  
pobyt ( ďalej len" priemerný počet zamestnancov" ), a  
 
b) priemerného počtu  
1.) hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúcich na určené obdobie v 
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do 
tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt.  
 
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v 
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v obci poskytuje  
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka 
nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období 
priemerný počet podľa prvého bodu.  
 
4. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta 
podľa odseku 4, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období 
je súčet  

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie 
neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trval)' pobyt alebo prechodný 
pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou '/0 výške 1,0 a  

b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 4 písmeno b).  
 
5. Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 4 je  

c) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený 
vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnená ju užívať, 
svoju činnosť, alebo  

b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti 
platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúceho týždňu, v ktorom 



poplatník splní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 o skutočnosti, ktorá 
má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné 
postupovať podľa písmena a).  

 

§ 28 

Oznamovacia povinnosť 

 
1. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 
rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné k 
určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu najneskôr do 31.1. 
príslušného kalendárneho roka.  
 
2. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok 
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako 
aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo 
k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci  

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 
adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“): ak je 
poplatníkom osoba podľa § 24 ods. 2 písm. b) alebo c), názov alebo 
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,  

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa 
§ 24 ods. 4,  

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 25. Spolu s ohlásením 
predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje 
zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú 
zníženie alebo odpustenie poplatku.  
 

3. Prípadné zmeny priemerného počtu zamestnancov počas kalendárneho roka je 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ povinná ohlásiť do 15. januára 
nasledujúceho kalendárneho roka.  

 

§29 

Oslobodenie a úľavy 

 
Obec poplatok v zdaňovacom období odpustí  

 
1) za obdobie, za ktoré poplatník preukáže svoju neprítomnosť v obci z dôvodu 
dlhodobého pobytu v zahraničí, na základe dokladov:  
a) pracovná zmluva,  
b) pracovné víza,  
c) potvrdenie od zamestnávateľa,  
d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí,  
e) doklad vecne príslušného úradu o pobyte  
2) za obdobie, za ktoré poplatník preukáže svoju neprítomnosť v obci na základe 
dokladov:  
a) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti,  
b) potvrdenie o úhrade poplatku na prechodnom pobyte mimo územia obce spolu s 
dokladom o prechodnom pobyte,  
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo potvrdenie o výkone väzby.  



3) Obec poplatok zníži o 0,0198€ na osobu ktorá sa z dôvodu štúdia, Zamestnania 
zdržiava mimo obce a denne nedochádza do miesta trvalého pobytu.  
Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je :  
a) potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove, domove mládeže, ubytovni,  
b) nájomná zmluva,  
c) zmluva o ubytovaní.  
4) Doklady, ktorými poplatník preukazuje dôvody na poskytnutie úľavy z miestneho 
poplatk-u je povinný predkladať každoročne v termíne do 31. januára príslušného 
roka.  
5) V prípade, ak má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, 
nevzniká mu nárok na žiadnu úľavu.  

 

§ 30 

Vyrubenie poplatku 

 
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím 
 

§ 31 

Splatnosť poplatku 

 
1. Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platového rozhodnutia  
2. Poplatok je možné splatiť v dvoch rovnakých splátkach ,a to  

1. splátka v termíne do 31.mája  
2. splátka v termíne do 31.augusta určujúceho obdobia  

4. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka, nadobudne nehnuteľnosť,  
alebo živnostenský list zaplatí pomernú časť ročného poplatku za komunálne  
odpady a drobné stavebné odpady, začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni  
nadobudnutia.  
 

§ 32 

Spoločné ustanovenie 

 
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osoboupodnikateľom 
a produkuje ročne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, vypracováva vlastný 
program odpadového hospodárstva.  
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva  
plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác  
zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len drobné stavebné odpady) obec, na  
ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadu, ktorí vypracúvajú  
program podľa Zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na  
vypracovaní spoločného programu.  
3. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať 
a dodržiavať schválený' program odpadového hospodárstva.  
4. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 
zákonom. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona 
povinnosti je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade 
s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je 
každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.  



5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.  
6. Zakazuje sa :  

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to 
určenom v  

súlade so zákonom a týmto VZN,  
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so 

Zákonom,  
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu,  

 
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo 

nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom 
zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,  

e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z 
domácností,  

f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do 
kanalizácie,  

g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek odpadové 
zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy, 

7. Držiteľ odpadových olejov, odpadových batérií a akumulátorov je povinný ich 
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, t.z. osobitného oprávnenia 
udeleného MŽP SR na nakladanie s týmito odpadmi.  
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smeruje k zneškodňovaniu 
odpadov a náklady nezneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa 
zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ 
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu, alebo výrobca, z 
ktorého výroby odpad pochádza.  
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území SR, zabezpečí  
zneškodnenie odpadu OÚ, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady 
držiteľa odpadu.  
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosť 
bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinn)' to oznámiť 
bezodkladne OÚ a obci v územnom obvode, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.  
11. OÚ na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu 
štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osobv zodpovednej za 
umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom. Takto zistená 
osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu na vlastné náklady.  
Priestupky.  
1. Priestupku sa dopustí ten, kto  

a) zneškodni odpad, alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,  
b) uloží odpad na iné miesto, ako je miesto určené obcou,  
c) ako vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností neoznámi, že bol na jeho 

nehnuteľnosti umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN,  
d) ako držiteľ komunálneho a drobného stavebného odpadu odmietne na 

vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s 
nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.  

2. Za priestupok, podľa, odseku l možno uložiť pokutu do 150,00 EUR.  
3. Starosta obce môže právnickej osobe za porušenie tohoto VZN uložiť pokutu do 
výšky 500,00 EUR v zmysle zákona o obecnom zriadení.  
4. Týmto ustanovením nie sú dotknuté sankčné postihy, ktoré je možné  
uložiť v zmysle všeobecných právnych predpisov.  



 

§33 

Miestny poplatok za prenájom obecných pozemkov 

 

§ 34 

Sadzba poplatku 

 
Poplatok za prenájom obecných pozemkov je stanovený na 0,10 € m2 
 
 

§35  

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento VZN bolo schválené na XX zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Slovenskom Pravne dňa 29.11.2012 uznesením č.123/2012 a nadobúda účinnosť od 

1.1.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta HRÚZOVÁ 

starostka obce 

  



Dodatok č. 1 k VZN obce č. 7 

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

 

 

§ 10 - Platenie dane:  

2.) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane v štyroch rovnakých splátkach od 

výšky 10,00 € nasledovne:  

  - prvá splátka dane je splatná do 31. mája kalendárneho roka,  

  - druhá splátka dane je splatná do 30. júna kalendárneho roka,  

  - tretia splátka dane je splatná do 30. septembra kalendárneho roka,  

  - štvrtá splátka dane je splatná do 30. novembra kalendárneho roka.  

 

 

§ 26 - Sadzba poplatku za komunálny odpad:  

 

a) 0,0410 € za osobu a kalendárny deň / rok 15,00 € / pre poplatníka podľa § 24 

ods. 2  

písm. a), ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,  

b) 0,0410 € za osobu a kalendárny deň / za rok 15,00 € / pre poplatníka podľa § 

24 ods. 2 písm. a), ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, chalupári  

c) 0,0410 € za osobu a kalendárny deň / za rok 15,00 € / pre poplatníka podľa § 

24 ods. 2 písm. b), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ,ako na podnikanie.  

 

1.) Tento dodatok č.1 bol schválený OZ v Slovenskom Pravne na XXX. zasadnutí 

dňa 28.11.2013 uznesením Č. 168/2013.  

2.) Dodatok č.1 k VZN obce č.7 nadobúda účinnosť od 01.01.2014.  

 

 

 

 

Schválené: 28.11.2013       Ing. Marta HRÚZOVÁ 

Vyvesené: 04. 12. 2013           starostka obce 


